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TÁJÉKOZTATÓ A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA VÁLTOZÁSAIRÓL 

 

Tisztelt Kollégák! 

Tisztelt Érettségiző Diákok! 

A kétszintű, úgynevezett kompetenciaalapú érettségi 2005-ös bevezetése óta leszűrt 

tapasztalatok alapján több helyen módosult a történelem érettségi vizsgaleírás és a 

vizsgakövetelmény, így 2017-től kezdve megújult feladatsorokkal és javítási-értékelési 

útmutatóval fognak találkozni. A fontosabb változások közül – hangsúlyozottan a teljesség 

igénye nélkül – kiemelhetők a következők: az írásbeli és a szóbeli vizsgarész pontozási 

arányának változása, emelt szinten az írásbeli vizsgarész két feladatlapjára szánt időbeosztás 

megváltozása, mindkét szinten a szöveges, kifejtendő feladatok (esszék) választási 

lehetőségeinek szűkülése, a megírandó esszék számának csökkenése, emelt szinten egy új 

esszétípus, az ún. komplex esszé megjelenése. Kérjük tehát, hogy mielőbb és alaposan 

tanulmányozzák a hatályos részletes érettségi vizsgakövetelményt és a vizsgaleírást a 

részletek megismerése érdekében! 

 Lényegi változást a tanárok számára mindezeken túl az jelent, hogy a vizsgázók és az 

egységesebb értékelés érdekében analitikusabb és részletesebb javítást, illetve pontozást 

várunk el. Ebben a dokumentumban megtalálják az írásbeli feladatsor, a javítási-értékelési 

útmutató és a szóbeli pontozólap új „sablonját”. Kérjük, tanulmányozzák ezeket még az 

„éles” feladatsorok nyilvánosságra kerülése előtt, illetve saját középszintű szóbeli tételsorukat 

is ezek alapján dolgozzák ki vagy módosítsák. 

Meggyőződésünk, hogy a végrehajtott változtatások az érettségizők érdekében történtek, s 

hogy mindennek következtében tovább növeljük a történelemérettségi rangját és színvonalát. 

 

a történelem érettségi tételkészítő bizottság elnöke 
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KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 

 

[JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ (RÉSZLET)] 

 

Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok javításához 

 

A dolgozatot piros színű tollal kell javítani az alábbiak szerint. 

1. Jó válasz        

2. Hiány(osság)       

3. Nem tartozik a megoldáshoz, túllépi a terjedelmet [    ] 

4. Hiba, tartalmi tévedés (aláhúzás egy vonallal)                             

5. Értelmetlen szöveg; logikai, nyelvhelyességi probléma  

   (aláhúzás hullámos vonallal)           

6. Súlyos helyesírási hiba (aláhúzás két vonallal) 

(Súlyos helyesírási hiba: 

- a mássalhangzók időtartamának hibás jelölése, 

- az összeolvadás, a hasonulás és a kiesés hibás írásmódja, 

- kis és nagy kezdőbetű tévesztése, 

- igekötős igék hibás egybe-, illetve különírása, 

- az ly-j tévesztése.) 

 

A feladatok egyes részeinek megoldásáért járó részpontszámokat is írja a dolgozatra! 

 

I. Az egyszerű, rövid választ igénylő feladatok javítása, értékelése 

 

Értékelési alapelv, hogy a javítási-értékelési útmutatóban szereplő válaszelemeket kell jó 

válaszként elfogadni.  

Ahol az útmutató egy konkrét feladatnál úgy fogalmaz, hogy a válasz más megfogalmazásban 

is elfogadható, ott minden olyan megoldást el kell fogadni, amely tartalmilag megegyezik a 

megadott válasszal. Ahol az útmutató egy konkrét feladatnál úgy fogalmaz, hogy más helyes 

válasz is elfogadható, ott bármely olyan választ el kell fogadni, amely szakmailag helyes. 

 

Azoknál a feladatoknál, ahol több válaszelem közül kell a jó megoldást kiválasztani, ott az 

összes válaszelem aláhúzása, megjelölése esetén a válasz nem értékelhető. Ha egy feladat 

meghatározza a válaszban elvárt elem(ek) számát, és a vizsgázó ennél többet jelöl meg (de 

nem az összeset), akkor a megoldás sorrendjében kell értékelni. 

 

A kerettantervekben szereplő személyek, topográfiai adatok és fogalmak csak pontos 

helyesírással értékelhetők. 

A megoldásokért az előírt maximális pontot meghaladó „jutalompont” nem adható. 

Hibás vagy hiányzó válaszelemek miatt pontot levonni nem szabad. 

A javítási-értékelési útmutatótól csak különösen indokolt esetben lehet eltérni. Az eltérések 

okát a javítónak külön szöveges magyarázattal kell indokolnia. 
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Pontozás 

 

Jó válasz/válaszelem:                 0,5 vagy 1 pont (a javítási-értékelési útmutatóban  

                                                                               feltüntetettek szerint) 

Rossz válasz:                              0 pont 

Hiányzó válasz:                          0 pont 

 

Kizárólag azokra a válaszelemekre lehet 0,5 pontot adni, amelyeket az útmutató külön is meg-

jelöl. 

Az útmutatóban megadott pontszám egy-egy eleme tovább már nem bontható.  

A konkrét feladatokban az egyes feladatrészek pontjainak összesítése során kapott pontszámot 

nem kell kerekíteni (lehet pl. 3,5 pont).  

A feladatok után található téglalapok közül a bal oldaliban a feladatra adható maximális 

pontszám van, a jobb oldali téglalapba kell beírni a vizsgázó által elért pontszámot. 

 

Az egyszerű, rövid feladatok összpontszámát a feladatlap utolsó oldalán az összesítő 

táblázat megfelelő rovataiba be kell írni. 

Ha az egyszerű, rövid feladatok összpontszáma egész szám, akkor nincs teendő, ha tört-

szám, akkor a matematika szabályai szerint egész számra kell kerekíteni (pl. 23,5 pont 

kerekítve 24 pont).  

 

II. A szöveges (kifejtendő) feladatok javítása, értékelése 

 

1. A feladatválasztás 

 

Összesen kettő feladat értékelhető:  

egy egyetemes történelemre vonatkozó rövid feladat,  

egy magyar történelemre vonatkozó hosszú feladat.  

A két feladatnak különböző korszakokra kell vonatkoznia. 

 

Az előírásnak nem megfelelő feladatválasztás esetén a következők szerint kell eljárni: 

– ha a vizsgázó két szöveges (kifejtendő) feladatot oldott meg, de választása a 

korszakok vagy a feladattípusok tekintetében rossz, akkor úgy kell értékelni, hogy a legkisebb 

pontveszteség érje, vagyis mindkét megoldását ki kell javítani, és a magasabb pontszámút kell 

figyelembe venni;  

– ha a vizsgázó kettőnél több szöveges (kifejtendő) feladatot oldott meg, de 

egyértelműen jelölte választását a feladatok előtti táblázatban, akkor a megjelölt feladatok 

megoldásait kell kijavítani és a pontszámukat figyelembe venni; 

– ha a vizsgázó kettőnél több szöveges (kifejtendő) feladatot oldott meg, és nem jelölte 

egyértelműen választását a feladatok előtti táblázatban, akkor a legkisebb sorszámú 

megoldott feladattól indulva, a jó választás szabályai alapján emelkedő számsorrendben kell a 

feladatokat értékelni, vagyis pl. az összes szöveges feladat megoldása esetén a 13. és a 16. 

feladat megoldásait kell kijavítani és a pontszámukat figyelembe venni. 

Minden megkezdett feladat megoldottnak minősül, ha a tanuló nem jelezte egyértelműen 

ennek ellenkezőjét. 

 

2. A feladatok értékelése, pontozása 

 

A szöveges feladatok értékelését – az értékelési szempontokat, valamint a hozzájuk 

rendelhető tartalmakat megadó – a javítási-értékelési útmutató alapján kell elvégezni. Az 

egyes szempontok szerint elért pontszámokat a feladatlapon a kipontozott helyek után 
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található táblázatba kell írni, majd ki kell számítani a vizsgapontszámot (mely középszinten 

azonos az összpontszámmal).  

 

a) Feladatmegértés 

 

2 pont akkor adható, ha a vizsgázó az Eseményeket alakító tényezők… és az 

Ismeretszerzés, a források használata szempontokra adható pontok legalább felét 

megszerezte. 

1 pont akkor adható, ha a vizsgázó az Eseményeket alakító tényezők… és az 

Ismeretszerzés, a források használata szempontokra adható pontoknak kevesebb mint a 

felét szerezte meg, de legalább 1 pontot szerzett ezen szempontok valamelyikére. 

0 pont akkor adható, ha a vizsgázó az Eseményeket alakító tényezők… és az 

Ismeretszerzés, a források használata szempontokra nem szerzett pontot. 

Ha a feladatmegértés pontszáma 0, akkor a feladat összpontszáma is csak 0 lehet. 

 

b) Tájékozódás térben és időben 

Az útmutató az ehhez az értékelési szemponthoz tartozó tartalmi elemeket „T”-vel jelöli. 

A rövid esszénél együtt kell pontozni a térbeli és az időbeli elemeket (T), a hosszú esszénél 

külön (T1 és T2). Amennyiben az útmutató példákat sorol fel, akkor a felsorolt példák közül a 

megadott számú vagy azoktól eltérő más helyes megoldás(ok) ér(nek) pontot. 

 

2 pont akkor adható, ha a megadott számú helyes elem szerepel a vizsgázó dolgozatában. 

1 pont akkor adható, ha a megadott számú elem fele hiányzik vagy hibás. 

0 pont akkor adható, ha nincs térbeli és/vagy időbeli elem, vagy azok hibásak. 

        

A rövid esszénél a térbeli és időbeli elemekre maximálisan 1-1 pont, a hosszú esszénél 2-2 

pont adható.  

A javító a tanuló megoldásának konkrét helyén egyértelmű jelöléssel jelzi a helyes (Tidő, 

illetve Ttér), illetve a hibás megoldást (aláhúzás). 

 

c) Kommunikáció, a szaknyelv alkalmazása 

Az útmutató az ehhez az értékelési szemponthoz tartozó tartalmi elemeket „K”-val jelöli.  

A rövid esszénél az általános és konkrét történelmi fogalmakra (K1) 0, 1 vagy 2 pont 

adható. Az útmutató négy fogalom szakszerű használatát várja el. A megadott fogalmak 

példaként értelmezendők.  

 

2 pont akkor adható, ha legalább három szakszerűen használt fogalom van a vizsgázó 

esszéjében. 

1 pont akkor adható, ha egy vagy két szakszerűen használt fogalom van a vizsgázó 

esszéjében. 

0 pont akkor adható, ha nincs egy szakszerűen használt fogalom sem a vizsgázó 

esszéjében. 

 

A javító a tanuló megoldásának konkrét helyén egyértelmű jelöléssel jelzi a helyes (), illetve 

a hibás (aláhúzás) fogalomhasználatot. 

A hosszú esszénél külön kell pontozni az ún. általános (K1) és a konkrét (K2) történelmi 

fogalmakat. A 0, 1, illetve 2 pont a rövid esszénél említett elvek szerint adható, s a vizsgázó 

megoldását is ugyanolyan jelöléssel kell ellátni. 

 

A szövegalkotás minőségére és a nyelvhelyességre a rövid (K2) és a hosszú esszénél (K3) is 

0, 1 vagy 2 pont adható. 
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2 pont akkor adható, ha a fogalmazás értelmes mondatokból álló, logikusan szerkesztett 

szöveg, melyben nincs egynél több súlyos nyelvhelyességi vagy súlyos helyesírási hiba. 

1 pont akkor adható, ha a szöveg rosszul szerkesztett, aránytalan, hiányos, vagy ha több 

nyelvhelyességi vagy helyesírási hibát tartalmaz. 

0 pont akkor adható, ha a megoldás csupán szavakból álló vázlat, nincsenek benne össze-

függő mondatok, vagy ha a szövegben sok súlyos nyelvhelyességi és súlyos helyesírási hiba 

van. 

 

d) Ismeretszerzés, a források használata, eseményeket alakító tényezők feltárása, 

kritikai és problémaközpontú gondolkodás 
 

Az Ismeretszerzés, a források használata (az útmutatóban „F”-vel jelölve) és az Eseményeket 

alakító tényezők feltárása, kritikai és problémaközpontú gondolkodás (az útmutatóban „E”-

vel jelölve) értékelési szempontok pontozása azonos elvek alapján történik. A tartalmi 

válaszelemek két részből állnak: valamilyen tény rögzítése és ehhez kapcsolódó megállapítás 

(bármilyen ok-okozati vagy egyéb, a rögzített állításhoz kapcsolódó összefüggés). A tartalmi 

elemeknél zárójelben szereplő példák (a „pl.” rövidítéssel kezdődő tartalmi elemek) azt jelzik, 

hogy az ott felsoroltak bármelyike, illetve azokon kívül más helyes válaszelem is 

elfogadható. A példák közül tehát elég egyet leírni a maximális pontszám eléréséhez. Egy 

helyes elem rögzítésére 1 pont, a hozzá tartozó helyes megállapításra 2 pont jár (a 

megállapításra 1 pont is adható, amennyiben a vizsgázó megállapítása túl sematikus, nem 

lényegre törő vagy pontatlan) az alábbiak szerint: 

 

3 pont akkor adható, ha a vizsgázó helyesen rögzített egy tényt, és hozzá kapcsolódó helyes 

megállapítást tett. 

2 pont akkor adható, ha a vizsgázó nem rögzített helyesen tényt, de helyes megállapítást tett, 

vagy ha helyesen rögzített egy tényt, de a megállapítása túl sematikus, nem lényegre törő, 

pontatlan. 

1 pont akkor adható, ha a vizsgázó helyesen rögzített egy tényt, de nem tett megállapítást, 

vagy ha nem rögzített helyesen tényt, és a megállapítása túl sematikus, nem lényegre törő, 

pontatlan. 

0 pont akkor adható, ha a vizsgázó nem rögzített helyesen tényt, és helyes megállapítást sem 

tett. 

 

Egy-egy ismeret vagy összefüggés több helyen is szerepelhet példaként az útmutatóban, de 

minden elemre csak egy szempontnál adható pont. 

A javító az esszé konkrét helyén egyértelmű jelöléssel (pl. F1 ha az egyik elem található 

meg az adott szövegrészben; F1 ha a rögzítés és a megállapítás is megtalálható az adott 

szövegrészben; F1 és F1 külön jelölve, ha a rögzítés és a megállapítás nem közvetlenül 

egymás után található meg, hanem az esszé két különböző részén) jelzi a helyes, illetve – 

aláhúzással – a hibás megoldásokat. 

Ugyanígy kell jelölni az eseményeket alakító tényezőkre adott részpontokat (pl.  E1). 

 

3. A szöveges feladatok terjedelme 

 

Fontos szövegalkotási kompetencia, hogy a vizsgázó a gondolatait az előre meghatározott 

terjedelem keretei között fejtse ki. Indokolt esetben a kipontozott helyen megkezdett gondolat 

– rövid feladatoknál 2-3 sorban, hosszú feladatoknál 4-5 sorban – befejezhető, és az abban 

szereplő válaszelemek is értékelhetők. A további sorokban szereplő válaszelemek nem 

értékelhetők. 

 



 

6 
 

4. A szöveges feladatok pontszámainak összesítése 

 

A részletes javítás elvégzése után a feladatonkénti vizsgapontokat a feladatsor hátlapján levő 

táblázatba át kell vezetni, majd ott összesíteni. 

 

III. A feladatlap összpontszámának megállapítása 

 

Az I. és a II. összetevőben elért pontszámokat összegezni kell.  
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[A FELADATLAP ELEJÉN TALÁLHATÓ „FONTOS TUDNIVALÓK”] 

Fontos tudnivalók 

Egyértelmű válaszokat adjon, egyértelmű jelöléseket alkalmazzon – javítás esetén is! 

Válaszaiban a lényeg megfogalmazására törekedjen, ne lépje túl a rendelkezésre álló 

kipontozott helyet! 

Csak annyi válaszelemet írjon, amennyit a feladat kér! (Ha többet ír, a beírás sorrend-

jében értékeljük válaszait.) 

Kérjük, kék színű tollat használjon! 

 

A feladatok megoldásakor tartsa szem előtt az alábbi javaslatokat! 

 Olvassa el figyelmesen a feladatokat!  

 Kövesse figyelmesen a feladatlap utasításait!  

 Tudatosítsa hány részfeladatból áll a feladat, és oldja meg az összeset! 

 Tanulmányozza a feladatokhoz kapcsolódó forrásokat (kép, ábra, szöveg, térkép)! 

 Válaszait gondos mérlegelés után, lehetőleg javítás nélkül írja le!  

 A feladatok megoldásához használhatja a megengedett segédeszközöket: a középis-

kolai történelmi atlasz térképeit és a helyesírási szótárt. Ügyeljen arra, hogy a 

személyek, topográfiai adatok és fogalmak csak pontos helyesírással értékelhetők! 

 

Javaslatok a szöveges, kifejtendő feladatok kidolgozásához: 

 

1. Helyezze el időben és térben a feladatban megjelölt problémát! 

2. Használja fel a feladat megértéséhez a forrásokat, illetve a középiskolai történelmi at-

laszt! 

3. Gyűjtse össze azokat az általános fogalmakat (pl. fejlődés, változás, termelés), illetve  

az adott korszakhoz kapcsolódó fogalmakat (pl. várjobbágy, céh, személyi kultusz), 

melyekkel az adott probléma bemutatható! 

4. Építse be fogalmazásába a forrásokból megszerezhető információkat, következtetéseket!  

5. Tárja fel a probléma előzményeit, okait, következményeit! 

6. Építse be mondanivalójába önálló ismereteit, nézőpontját, véleményét! 

7. Ha szükséges, készítsen vázlatot, illetve piszkozatot! 

8. Ügyeljen arra, hogy mondatai világosak legyenek! 

  9. Szerkessze meg szövegét, és figyeljen a helyesírásra is! 

 

Tájékoztatásul: 

Az esszék javításának szempontjai:  

 a feladat megértése, 

 megfelelés a tartalmi követelményeknek, 

 a válasz megszerkesztettsége, logikussága, nyelvhelyessége és helyesírása. 

Eredményes munkát kívánunk! 
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[A FELADATLAPBAN TALÁLHATÓ TÁJÉKOZTATÓ A SZÖVEGES FELADATOK 

VÁLASZTÁSÁRÓL] 

Olvassa el figyelmesen! 

A következő feladatok közül összesen kettőt kell kidolgoznia. 

Az alábbi szabályok alapján kell választania: 

Kidolgozandó: 

egy, az egyetemes történelemre vonatkozó rövid feladat, 

egy, a magyar történelemre vonatkozó hosszú feladat. 

A rövid egyetemes és a hosszú magyar feladat más korszakra vonatkozzon! (A táblázatban a 

korszakokat kettős vonal választja el.) 

Tanulmányozza figyelmesen a feladatokat! 

 Sorszám Korszakok, témák A feladat típusa 

Egyetemes 

történelem 

13.  rövid 

14.  rövid 

Magyar 

történelem 

15.  hosszú 

16.  hosszú 

 

A feladatok tanulmányozása után karikázza be a választott feladatok sorszámát! 

A következő táblázatban feltüntettük a két választási lehetőséget.  

Jelölje X-szel a választását a megfelelő sorban! Csak az egyik lehetőséget jelölje! 

 

 

A választott 

feladatok 

sorszáma 

Választásának  

jelölése X jellel 

13. és 16.  

14. és 15.  

 

A feladatok közül csak a választott kettőt dolgozza ki! Válaszait az azonos típusú 

feladatokat követő pontozott vonalakra írja! 

 

A feladatok kidolgozása előtt tanulmányozza a 2. oldalon található útmutatót! 

A válaszok elkészítése során fogalmazvány (piszkozat) készíthető! 

A feladatok után az értékelési szempontok szerepelnek, az elért pontszámokat a javító 

tanár állapítja meg. 
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[A SZÖVEGES FELADATOK A FELADATLAPBAN] 

 

13. (rövid) 

 

14. (rövid) 

 

A választott rövid, az egyetemes történelemre vonatkozó feladat sorszáma: ……      

A feladat kidolgozása: 

 

[KIPONTOZOTT SOROK A MEGOLDÁSNAK] 

 

[ÉRTÉKELŐ TÁBLÁZAT] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Szempontok 
Elérhető Elért 

pont 

Feladatmegértés 2  

Tájékozódás térben és időben T 2  

Kommunikáció,  

a szaknyelv alkalmazása 

K1 2 
 

K2 2 
 

Ismeretszerzés,  

a források használata 
F 3 

 

Eseményeket alakító tényezők feltárása, 

kritikai és problémaközpontú gondolkodás 

E1 3 
 

E2 3 
 

Összpontszám / Vizsgapont 17  
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15. (hosszú) 

 

16. (hosszú) 

 

A választott hosszú, a magyar történelemre vonatkozó feladat sorszáma: …… 

A feladat kidolgozása: 

 

[KIPONTOZOTT SOROK A MEGOLDÁSNAK] 

 

[ÉRTÉKELŐ TÁBLÁZAT] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Szempontok 
Elérhető Elért 

pont 

Feladatmegértés 2  

Tájékozódás térben és időben 
T1 2  

T2 2  

Kommunikáció,  

a szaknyelv alkalmazása 

K1 2  

K2 2  

K3 2  

Ismeretszerzés,  

a források használata 

F1 3  

F2 3  

F3 3  

Eseményeket alakító tényezők feltárása, 

kritikai és problémaközpontú gondolkodás 

E1 3  

E2 3  

E3 3  

E4 3  

Összpontszám / Vizsgapont 33  
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KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA 

 

[JAVASLAT AZ EGYÉNI ÉRTÉKELŐ LAPHOZ] 

 

EGYÉNI ÉRTÉKELŐ LAP 

 

A vizsgázó neve: ……………………………......                              Tételszám: ………… 

 

Szempontok, kompetenciák 
Elérhető 

részpontszám  

Elért 

részpontszám 

Elérhető 

pontszám 

Elért 

pontszám 

A feladat megértése 4 
 

4  

Tájékozódás térben és 

időben  

T1 2  

6  T2 2  

T3 2  

Kommunikáció, a 

szaknyelv alkalmazása 

K1 2  

10  

K2 2  

K3 2  

K4 2  

K5 2  

Ismeretszerzés, a források 

használata 

F1 3  

12  
F2 3  

F3 3  

F4 3  

Eseményeket alakító 

tényezők feltárása, 

kritikai és 

problémaközpontú 

gondolkodás 

E1 3  

18  

E2 3  

E3 3  

E4 3  

E5 3  

E6 3  

A szóbeli vizsgarész pontszáma 50  50  

 

......................................, 2017. …………………… 

 

                                                                                 ……………………………………….. 

                                                                                           a vizsgáztató tanár aláírása 

 

Megjegyzések: 

 

 

 

 

 

 

......................................., 2017. …………………… 

 

 

            ………………………………                            ………………………………. 

              vizsgáztató tanár aláírása                                             jegyző aláírása 


